
descapotar v. tr. Plegar la ca-
pota d'un vehicle.
diñada3 [modificació] /. Feix de 
llenya prima.
dolina /. Depressió circular en 
forma d’embut, de dimensions 
molt variables, formada por dis-
solució de roques, generalment 
calcàries. | Bòfia (acc. 1).
encalmat -ada adj. Dit del temps, 
del mar, etc., quan ha cessat 
l’agitació de què era objecte, 
endinyar [addició] ... || (vulg.) 
Donar com a bo (quelcom do-
lent); encolomar, endossar (ac-
cepció 3).
enzimàtic -a [en comptes d’en- 
zímicl.
epifític [en comptes d’adnas- 
cent].
epígraf [modificació] m. Curta 
indicació que hom sol posar a 
la capçalera d’una obra cientí-
fica o literària o de cadascun 
dels seus capítols o apartats 
per expressar-ne el contingut. | 
Inscripció en un edifici, monu-
ment, tomba, etc.
ex-libris [modificació] tn. Ins-
cripció, generalment impresa en 
un petit full, sovint amb un gra-
vat, que hom posa als llibres 
d’una biblioteca per indicar-ne 
la propietat.
exlibrisme m. Coneixements re-
ferents als ex-libris. | Col·leccio-
nisme d’ex-libris.
exllbrlsta m. i /. El qui fa o 
col·lecciona ex-libris.
fuga [modificació] /. Fugida. | 
Una fuga de gas, d'aigua, el fet 
d’escapar-se el gas, l’aigua, per 
una esquerda, etc. || En música, 
composició ...
fuita [modificació] /. Fugida, 
fuga. Posar en fuita l'enemic. 
Posar-se en fuita davant l'ene-
mic. Una fuita de gas, d’aigua. 
hidnàcies /. [en comptes d’hid- 
nacis m.].
liberalisme [modificació] m. 
Principis i doctrines favorables 
a la llibertat, esp. política o 
econòmica. || Qualitat de libe-
ral, esp. en política o economia. 
Iiliïflores [en comptes de 1111- 
flora],
miniar v. intr. Miniaturar, 
miniatura [modificació] f. Pin-
tura que il·lustra o decora un 
còdex. H Pintura molt petita ...
II Fig. Cosa menuda.
miniat -ada adj. Que conté mi- 
niatures.
musiu -iva adj. Referent o per-
tanyent al mosaic, 
nirvana m. [en comptes de nir-
vana /.].
nòtula f. Nota breu.
pàl·lia f. Tela blanca rectangu-
lar amb què hom cobreix el 
calze durant la missa, 
peu [addició] ... || Base ... pà-
gina. I Peu d'impremta, indica-
cions tipogràfiques, principal-
ment de lloc i any de publica-
ció, que figuren generalment a 
la part inferior de la portada 
d’un llibre. | Peu de gravat, lle-
genda, generalment sotaposada, 
que acompanya un gravat. | El 
peu d'una perpendicular ... 
portaequipatge m. Comparti-
ment situat davant o darrera 
un automòbil, destinat a portar 
l’equipatge.

AINES
una nova revista de 
ciències socials a Perpinyà

Història ací és el títol del primer 
número d’«Aïnes», publicació del 
Centre Puridisciplinari d’Estudis 
Catalans, entitat creada fa tres anys 
al Centre Universitari de Perpinyà. 
Una mostra més, doncs, del dina-
misme que als darrers temps s’ha 
fet patent, a diversos nivells, a Ca- 
talunya-Nord. En efecte, durant la 
passada dècada dels seixanta, i so-
bretot després dels fets de maig 
del 68, s’ha produït una notable 
efervescència en la vida cultural i 
política rossellonesa.
«Aïnes» és una bona mostra d’a-
questa profunda renovació, i es-
perem que serà un revulsiu impor-
tant dins la recerca de la identitat 
col·lectiva dels catalans del nord. 
Els seus autors han partit d’uns 
plantejaments inicials no gens dub-
tosos ni ambigus. «Per què serviran 
aquestes eines? —escriuen—. A qui 
serviran aquestes eines? Serviran 
per saber una mica més clarament 
què significa això dels Països Cata-
lans. Què es fa i què es pot fer en 
aquests Països Catalans? Què és el 
que els caracteritza, què els sepa-
ra, què els uneix? I la qüestió de 
la llengua, en què consisteix? Com 
es planteja? I la història que ens 
han amagat, quina és? I la geogra-
fia que ens agafen? I l’economia 
que ja no tenim?»
El text transcrit és, o almenys m’ho 
sembla, una mostra reveladora de 
les coordenades bàsiques en què es 
mou la nova revista. Per una ban-
da crec que s’hi reflecteix una ex-
plícita «militància» respecte a la

sonall [addició] ... || m. Joguina I 
per a infants menuts, que dins 
un recipient tancat conté bole- 
tes o granets que, en sacsejar-
ia, produeixen un soroll insis-
tent.
sorbitol [en comptes de sor- 
bita].
triomfalisme m. Manera de pen-
sar o d’obrar fundada en una 
visió desproporcionadament op-
timista d’una actuació.
triomfalista adj. i m. i f. Per-
tanyent o relatiu al triomfalis-
me; que practica el triomfa-
lisme.
virolet [en comptes de birulet].
voquisiàcies [en comptes de vo- 
quiàcies].

xiclet m. Goma perfumada ex-
treta de l’arbre del mateix nom, 
emprada com a masticatori.
xinxeta [modificació] f. Clauet...
II Flotador de suro, etc., amb 
un ble destinat a ésser posat 
en vas d'oli per a tenir llum 
encès davant la nit, davant una 
imatge, per a vetllar malalts, 
etcètera.
zing-zing m. Sonall (acc. 3).

vella però sempre reactualitzada po-
lèmica sobre la neutralitat —la pre-
tesa neutralitat— de la ciència, i 
més concretament de les anomena-
des ciències socials. No caldrà dir 
cap a quin costat es decanten des 
d’«Aïnes». En segon lloc hi ha, 
també explícitament, el nivell de 
Països Catalans en el qual vol ins-
criure’s la publicació. I em sembla, 
en aquest sentit, que «Aïnes» —no 
solament per la seva declaració, 
sinó també pels seus projectes im-
mediats— vol ultrapassar el pur es-
tadi de les afirmacions per entrar 
al terreny del treball conjunt a es-
cala de totes les terres catalanes. 
Aquest primer número d’«Aïnes» 
és. bàsicament, una primera reflexió 
sobre la història contemporània del 
Rosselló, tan poc coneguda pels al-
tres catalans i de fet també per la 
gran majoria dels rossellonesos lle-
trats que, això sí, deuen haver ha-
gut d’estudiar fil per randa les proe-
ses de Vercingétorix i les virtuts de 
Joana d’Arc.
Història ací parteix, és clar, d’unes 
bases ben diferents. Hi ha, en prin-
cipi, un interès per la història 
«amagada» —retrobada i assumi-
da— en articles com el d’Andreu 
Baient («El Partit Socialista en el 
Rosselló: una temptativa prematu-
ra. 1881-1883») o en el de l’austra-
lià Peter McPhee («La modernitza-
ció dels modes d’acció política en 
el Rosselló sota la II República»). 
El mateix sentit tenen les «Notes 
de lectura» signades per Jordi Pla-
nes i Joan Puig i que comenten.

VEREDICTE DEL « I CONCURS 
LITERARI D’ARTS I LLETRES»,
A PREMIA DE DALT
El jurat constituït per Albert Manent, 
Jaume Fuster, Maria-Antònia Oliver, 
Foni-i i Valerià Pujol, va atorgar el 
premi «Freya» a Jaume Creus, de Bar-
celona, pel poema Conspiracions; Llu-
minària del símbol en el somni de 
Vicenç Altaió, de Santa Perpètua de la 
Moguda, resultà finalista. Miquel Por-
ta i Serra, de Barcelona, amb el conte 
Informe esventrat sota l’aquiescent 
udolar dels vint assaonadors va obte-
nir el premi a Isolda»; l'obra finalista 
fou Caminaràs esvelta amb el teu ves-
tit d’estiu d’Emili J. Boix i Fuster, 
de Barcelona. Pel que fa al premi 
«Arts i Lletres», es va concedir un 
accèssit al poema titulat L’amic de 
Joan Compte i Cornei; hom va fer, 
també, una menció als treballs titulats 
Premià de Jesús Fuxet i Compte, i 
Ressò del XXV aniversari de la Lira 
Premianenca de Pere Planes i Soley.

respectivament, la Histoire du Rous-
sillon de Durliat i el llibre d’A. Mar-
ty À la gloire des lutteurs de 1907, 
sobre la revolta aquell any dels vi-
nyaters rossellonesos i occitans.
El volum pretén també, d’altra ban-
da —i com clarament indica el títol 
mateix de la publicació·—, aportar 
unes eines per al treball científic: 
a això respon, sens dubte, la bi-
bliografia que, amb el títol «Cinc 
anys de recerques i publicacions 
històriques en el Rosselló, 1965- 
1970», ha elaborat F. Denel. Jordi 
Estivill, pel seu compte, ha escrit 
un ambiciós article crític on, a ni-
vell de Països Catalans, fa un ba-
lanç dels estudis recents sobre el 
treball, tractant d’establir la relació 
entre aquesta literatura i ideologies 
i classes.
La resta del volum inclou dos arti-
cles més, de significació ben distin-
ta. El primer, «La festa de Sant 
Joan» de Maria-Dolors Llopart, és 
un estudi d’aquesta festa al Rosselló 
i al Principat. El tema, com hom 
pot observar, contrasta clarament 
amb la temàtica general del volum. 
El segon és un collage de textos 
del filòsof rossellonès Joan Borrell, 
que porta el bell títol de «Política 
de la memòria». Es tracta d’una 
sèrie de reflexions (datades entre 
1967 i 1973) sobre teoria i teòrics 
de la política —Maquiavel, Rous-
seau, Althusser, Dietzgen— i sobre 
la «práctica teórica».
Eines rosselloneses. Eines per a un 
país marginal que vol deixar de 
ser-ho. — ALFONS CUCÓ.

MODIFICACIONS A LES BASES 
DEL PREMI PERMANENT 
FUNDACIÓ HUGUET,
PER A NARRADORS NOVELLS

Aquesta fundació de Castelló de la 
Plana, amb la intenció de fomentar 
l’estudi i el conreu de la llengua dels 
valencians, institueix un premi perma-
nent de prosa narrativa i de creació 
literària per a escriptors novells del 
País Valencià. Seran atorgats anual-
ment quatre premis de deu mil pes-
setes els primers dies de març, juny, 
octubre i desembre. Seran considerats 
narradors novells els qui no tenen pu-
blicat cap llibre de prosa de creació 
literària de cinquanta o més pàgines. 
Els treballs hauran de ser presentats 
escrits a màquina, a doble espai i per 
duplicat, i tindran una extensió entre 
quinze i quaranta folis. Queden exclo-
ses les obres d'assaig i de teatre. 
Hom gestionarà i procurarà de publi-
car els treballs premiats, per part 
d'una editorial valenciana. Cada autor 
no podrà obtenir més de dos premis 
el mateix any. Els treballs no premiats 
podran ser presentats en altres con-
vocatòries posteriors. La correspon-
dència i els treballs hauran de ser 
tramesos g «Premis de la Fundació 
Huguet», carrer de Moratín núm. 15, 
porta 8, València-1. El jurat estarà 
presidit per M. Sanchis Guarner, i en 
formaran part: Vicent Andrés Estellés, 
Amadeu Fabregat, Vicent Escrivà, 
Menxu Colomer i Alfons Llorenç, que 
actuarà de secretari.
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